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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄ 

 
Άξζξν 1:  Κύξηνο ηνπ Έξγνπ/ Αλαζέησλ θνξέαο/ ηνηρεία επηθνηλσλίαο  
 
1.1 Αλαζέησλ θνξέαο:   ΓΔΤΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ   

Οδφο  : Κ. Υαηδεγεσξγίνπ 2 
Σαρ.Κσδ. : 71500 
Σει. : 2810529375 
Telefax : 2810263329 
E-mail : Deyah-pt@otenet.gr  
Πιεξνθνξίεο:  : Κσλ. Μπαριηηδαλάθεο - Και. Σδαβιάθε 

1.2 Δξγνδφηεο ή Κχξηνο ηνπ Έξγνπ: : ΓΔΤΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ  
1.3 Φνξέαο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: : ΓΔΤΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ  
1.4 Πξντζηακέλε Αξρή : Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ΓΔΤΑΖ  
1.5 Γηεπζχλνπζα ή Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία : Σερληθή Τπεξεζία ΓΔΤΑΖ  
1.6 Αξκφδην Σερληθφ πκβνχιην : πκβνχιην Γεκνζίσλ Έξγσλ Πεξηθέξεηαο Κξήηεο 
 

Δθφζνλ νη αλσηέξσ ππεξεζίεο κεηαζηεγαζζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ή 
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ άκεζα ηα λέα ηνπο ζηνηρεία ζηνπο πξνζθέξνληεο ή 
ζηνλ αλάδνρν. 

Δθφζνλ νη αλσηέξσ ππεξεζίεο ή/θαη ηα απνθαηλφκελα φξγαλα ηνπ Φνξέα Καηαζθεπήο 
θαηαξγεζνχλ, ζπγρσλεπηνχλ ή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κεηαβιεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο  
ζχλαςεο ή εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ άκεζα,  ζηνπο πξνζθέξνληεο  ή ζηνλ 
αλάδνρν ηα ζηνηρεία ησλ ππεξεζηψλ ή απνθαηλφκελσλ νξγάλσλ, ηα νπνία θαηά ηνλ λφκν απνηεινχλ 
θαζνιηθφ δηάδνρν ησλ ελ ιφγσ νξγάλσλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηνπο. 

 
Άξζξν 2:  Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο θαη ηεύρε 
  
2.1. Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξηπη. 14 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 

4412/2016, γηα ηνλ παξφληα ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ, είλαη ηα αθφινπζα : 
α) ε πξνθήξπμε ζχκβαζεο φπσο δεκνζηεχζεθε ζην ΚΖΜΓΖ, 
β) ε παξνχζα δηαθήξπμε, 
γ) ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ)  
δ) ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, φπσο παξάγεηαη απφ ηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ 

ππνζπζηήκαηνο, 
ε) ν πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο,  
ζη) ην ηηκνιφγην δεκνπξάηεζεο,  
δ) ε εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, 
ηα) ην ηεχρνο ηερληθήο πεξηγξαθήο, 
 
2.2 Πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο ζηνλ εηδηθφ, δεκφζηα πξνζβάζηκν, ρψξν “ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί” ηεο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr, θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα www.deyah.gr. 

 
2.3 Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, ήηνη έσο ηελ 4/5/2019 ν αλαζέησλ θνξέαο παξέρεη ζε φινπο 

ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ην αξγφηεξν ζηηο 6/5/2019. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.deyah.gr/
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Άξζξν 3: Ζιεθηξνληθή ππνβνιή θαθέινπ πξνζθνξάο 
 
3.1. Οη πξνζθνξέο  ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη 
ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 18 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν ηνπ 
ππνζπζηήκαηνο. 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα 
δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο 
θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΖΓΖ- Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) 
αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 1.2 έσο 1.4 ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο 
Απφθαζεο κε αξ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρπζκίζεηο ηερληθώλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ 
αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ έξγσλ, κειεηώλ, θαη παξνρήο ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ 
επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ  κε  ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηώλ  ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο 
Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)». 

 
ε όηη αθνξά ηνπο αιινδαπνύο νηθνλνκηθνύο θνξείο θαη ηελ ειεθηξνληθή ππνγξαθή έρνπλ 

εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν. 4605/2019 
Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο δελ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ππνγξάθνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά 

ηνπ παξόληνο κε ρξήζε πξνεγκέλεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, αιιά κπνξεί λα ηα απζεληηθνπνηνύλ κε 
νπνηνλδήπνηε άιινλ πξόζθνξν ηξόπν, εθόζνλ ζηε ρώξα πξνέιεπζήο ηνπο δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε 
ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ζε δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. ηηο 
πεξηπηώζεηο απηέο ε πξνζθνξά ζπλνδεύεηαη κε ππεύζπλε δήισζε, ζηελ νπνία δειώλεηαη όηη, ζηε ρώξα 
πξνέιεπζεο δελ πξνβιέπεηαη ε ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ή όηη, ζηε ρώξα πξνέιεπζεο 
δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο γηα ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο 
ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

 
ηηο πεξηπηώζεηο πνπ κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηδησηηθά έγγξαθα, απηά γίλνληαη απνδεθηά 

είηε θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 94) είηε θαη ζε απιή θσηνηππία, εθόζνλ 
ζπλππνβάιιεηαη ππεύζπλε δήισζε, ζηελ νπνία βεβαηώλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία θέξεη ππνγξαθή 
έσο θαη δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ.» 

 
Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνρξεσηηθά 

ππνγξάθεηαη ςεθηαθά, είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ 
εθπξφζσπφ ηνπο, λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά, επί πνηλή απφξξηςεο ηεο 
πξνζθνξάο,  πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο,  θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο 
απηήο. 

 
3.2 ηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν πξνζθνξάο πεξηέρνληαη: 
 
(α) έλαο (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο». 
 
(β) έλαο (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε  «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 
 
3.3 Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη, κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ππνζπζηήκαηνο, θαηά 

ηελ ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο, ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/2016.  

ηελ πεξίπησζε απηή, ν πξνζθέξσλ ππνβάιεη ζηνλ νηθείν  (ππν)θάθειν ζρεηηθή αηηηνιφγεζε κε 
ηε κνξθή ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ αξρείνπ pdf, αλαθέξνληαο ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή 
δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο, σο 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ζπλεκκέλν ηεο ειεθηξνληθήο ηνπ πξνζθνξάο. Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο θαη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά.   

 
3.4 ηελ πεξίπησζε ηεο ππνβνιήο  ζηνηρείσλ κε ρξήζε κνξθφηππνπ θαθέινπ ζπκπηεζκέλσλ 

ειεθηξνληθψλ αξρείσλ (π.ρ. ειεθηξνληθφ αξρείν κε κνξθή ZIP), εθείλα ηα νπνία επηζπκεί ν πξνζθέξσλ 
λα ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθά, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα, ζα πξέπεη λα ηα ππνβάιιεη σο 
ρσξηζηά ειεθηξνληθά αξρεία κε κνξθή Portable Document Format (PDF) ή σο ρσξηζηφ ειεθηξνληθφ 
αξρείν κνξθφηππνπ θαθέινπ ζπκπηεζκέλσλ ειεθηξνληθψλ αξρείσλ πνπ λα πεξηιακβάλεη απηά. 

 
3.5  Ο ρξήζηεο – νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ 

ππνζπζηήκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ: 
α) Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε 

«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»  είλαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24.2 ηεο παξνχζαο θαη ππνβάιινληαη απφ 
ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ Portable Document Format (PDF) θαη εθφζνλ 
έρνπλ ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην, θέξνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή 
πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή  κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ 
άξζξνπ 8 ηεο ππ' αξ 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.  

 
β) Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα, ζε 
έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ε πξσηφηππε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ελ ιφγσ ππνρξέσζε δελ ηζρχεη γηα ηηο εγγπήζεηο ειεθηξνληθήο έθδνζεο (π.ρ. 
εγγπήζεηο ηνπ Σ.Μ.Δ.Γ.Δ.), νη νπνίεο θέξνπλ πξνεγκέλε ςεθηαθή ππνγξαθή. 

γ) Οη πξνζθέξνληεο ζπληάζζνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά ζπκπιεξψλνληαο ηελ 
αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ππνζπζηήκαηνο θαη επηζπλάπηνληαο, ζηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν 
«πλεκκέλα Ζιεθηξνληθήο Πξνζθνξάο» θαη ζηνλ θαηά πεξίπησζε (ππν)θάθειν, φια ηα ζηνηρεία ηεο 
πξνζθνξάο ηνπο ζε κνξθή αξρείνπ Portable Document Format (PDF). 

δ) Οη πξνζθέξνληεο δχλαληαη λα πξνβαίλνπλ, κέζσ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ππνζπζηήκαηνο, ζε 
εθηχπσζε ειέγρνπ νκαιφηεηαο ησλ επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο αλά νκάδα εξγαζηψλ, ζηελ 
πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο παξ. 2α ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ λ.4412/2016. 

ε) ηε ζπλέρεηα, νη πξνζθέξνληεο παξάγνπλ απφ ην ππνζχζηεκα ηα ειεθηξνληθά αξρεία 
(«εθηππψζεηο» ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο θαη ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπο ζε κνξθή 
αξρείνπ Portable Document Format (PDF)). Σα αξρεία απηά ππνγξάθνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο κε 
εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε 
εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ππ' αξ. 117384/26-10-2017  
Κ.Τ.Α. θαη επηζπλάπηνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο (ππν)θαθέινπο ηεο πξνζθνξάο. Καηά ηε ζπζηεκηθή 
ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ην ππνζχζηεκα πξαγκαηνπνηεί απηνκαηνπνηεκέλνπο ειέγρνπο επηβεβαίσζεο 
ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ζε ζρέζε κε ηα παξαρζέληα ειεθηξνληθά αξρεία (Γηθαηνινγεηηθά 
πκκεηνρήο θαη Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά) θαη εθφζνλ νη έιεγρνη απηνί  απνβνχλ επηηπρείο ε πξνζθνξά 
ππνβάιιεηαη  ζην ππνζχζηεκα. Γηαθνξεηηθά, ε πξνζθνξά δελ ππνβάιιεηαη θαη ην ππνζχζηεκα 
ελεκεξψλεη ηνπο πξνζθέξνληεο κε ζρεηηθφ κήλπκα ζθάικαηνο ζηε δηεπαθή ηνπ ρξήζηε ησλ 
πξνζθεξφλησλ, πξνθεηκέλνπ νη ηειεπηαίνη λα πξνβνχλ ζηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο δηφξζσζεο. 

ζη) Δθφζνλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη νη νηθνλνκηθνί φξνη δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην 
ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ππνζπζηήκαηνο, νη πξνζθέξνληεο επηζπλάπηνπλ 
ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο  παξνχζαο 
δηαθήξπμεο. 

δ)  Απφ ην ππνζχζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε νπνία 
απνζηέιιεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 
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3.6  Απφζπξζε πξνζθνξάο 
Οη πξνζθέξνληεο δχλαληαη λα δεηήζνπλ ηελ απφζπξζε ππνβιεζείζαο πξνζθνξάο, πξηλ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, κε έγγξαθν αίηεκα ηνπο πξνο ηνλ αλαζέηνληα 
θνξέα, ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ Portable Document Format (PDF) πνπ θέξεη εγθεθξηκέλε 
πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή  κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ 
πηζηνπνηεηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ππ' αξ. 117384/26-10-2017  Κ.Τ.Α., κέζσ ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ππνζπζηήκαηνο. Πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο ηεο αλαζέηνληνο  θνξέα, 
κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο αλαζέηνληνο  θνξέα, ε νπνία απνδέρεηαη ην ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ 
πξνζθέξνληα, πξνβαίλεη ζηελ απφξξηςε ηεο ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ζην ππνζχζηεκα πξηλ 
ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. Καηφπηλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα 
ππνβάιεη εθ λένπ πξνζθνξά κέζσ ηνπ ππνζπζηήκαηνο έσο ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο  ησλ 
πξνζθνξψλ. 

 
Άξζξν 4: Γηαδηθαζία  ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ/ 

Καηαθύξσζε/  ύλαςε ζύκβαζεο/ Πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο/Πξνζσξηλή δηθαζηηθή πξνζηαζία 
 
4.1 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε/ Αμηνιόγεζε/ Έγθξηζε πξαθηηθνύ  
 
α) Μεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 18 ηεο 

παξνχζαο, θαη πξηλ ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε, ν αλαζέησλ θνξέαο θνηλνπνηεί ζηνπο πξνζθέξνληεο 
ηνλ ζρεηηθφ θαηάινγν ζπκκεηερφλησλ, φπσο απηφο παξάγεηαη απφ ην ππνζχζηεκα.  

 
β) ηε ζπλέρεηα, ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη 

ζην άξζξν 18 ηεο παξνχζαο,  πξνβαίλνπλ ζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ ππνθαθέινπ 
«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαη ηνπ ππνθαθέινπ “Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά”.  

γ) ηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν «πλεκκέλα  Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ», αλαξηάηαη απφ ηελ 
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ν ζρεηηθφο θαηάινγνο κεηνδνζίαο,  πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε νη 
πξνζθέξνληεο. 

δ) Αθνινχζσο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη, θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο, ζε έιεγρν ηεο 
νιφγξαθεο θαη αξηζκεηηθήο αλαγξαθήο ησλ επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο θαη ηεο νκαιήο κεηαμχ ηνπο 
ζρέζεο, βάζεη ηεο παξαγσγήο ζρεηηθνχ ςεθηαθνχ αξρείνπ, κέζα απφ ην ππνζχζηεκα.  

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ νκαιφηεηαο, ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ε 
κέζε έθπησζε πξνζθνξάο (Δκ), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 95 θαη 98 ηνπ λ. 4412/2016. 

ε) Όιεο νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, κεηά ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο δηνξζψζεηο, θαηαρσξίδνληαη, θαηά ηε 
ζεηξά κεηνδνζίαο, ζην πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο, ην νπνίν θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο.  

ζη) ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ηελ ίδηα εκέξα, ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 
ηνπ άξζξνπ 24.2 ηεο παξνχζαο θαηά ηε ζεηξά ηεο κεηνδνζίαο, αξρίδνληαο απφ ηνλ πξψην κεηνδφηε. Αλ ε 
νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ απηνχ δελ είλαη δπλαηή ηελ ίδηα κέξα, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ 
πξνζθνξψλ θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ,  ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη ηηο επφκελεο 
εξγάζηκεο εκέξεο. 

δ) Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχληαμεο  ηνπ πξαθηηθνχ ηεο, επηθνηλσλεί 
κε ηνπο εθδφηεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο ππνβιεζείζεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη 
ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. Αλ δηαπηζησζεί πιαζηφηεηα εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ν ππνςήθηνο απνθιείεηαη απφ 
ηνλ δηαγσληζκφ, ππνβάιιεηαη κελπηήξηα αλαθνξά ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα θαη θηλείηαη δηαδηθαζία 
πεηζαξρηθήο δίσμεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 82 θαη επφκελα ηνπ λ. 3669/2008. 

ε) Ζ πεξηγξαθφκελε δηαδηθαζία θαηαρσξείηαη ζην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ή ζε 
παξάξηεκά ηνπ, πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο. 

Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ νινθιεξψλεη ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ κε ην απνηέιεζκα ηεο 
δηαδηθαζίαο, κε ην νπνίν εηζεγείηαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ζηνλ κεηνδφηε (ή ηε καηαίσζε ηεο 
δηαδηθαζίαο), θαη ππνβάιιεη ζηνλ αλαζέηνληα θνξέαο ην ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, σο “εζσηεξηθφ”, 
κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο “επηθνηλσλία” ηνπ ππνζπζηήκαηνο, πξνο έγθξηζε .  
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ζ) ηε ζπλέρεηα, ν αλαζέησλ θνξέαο θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ ζε φινπο 
ηνπο πξνζθέξνληεο θαη παξέρεη πξφζβαζε ζηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ. Καηά 
ηεο απφθαζεο απηήο ρσξεί έλζηαζε, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4.3 ηεο παξνχζεο. 

η) Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή (ηζφηηκεο), ν 
αλαζέησλ θνξέαο επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλφ) αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 
ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία 
ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο, ζε εκέξα θαη ψξα πνπ ζα ηνπο 
γλσζηνπνηεζεί  κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο “επηθνηλσλία” ηνπ ππνζπζηήκαηνο. 

 
4.2  Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ/ Καηαθύξσζε/ 

Πξόζθιεζε γηα ππνγξαθή ζύκβαζεο 
 
α) Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν αλαζέησλ θνξέαο πξνζθαιεί, ζην πιαίζην ηεο 

ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 
«Δπηθνηλσλίαο», ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ ηα 
πξνβιεπφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο δηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα 
λνκηκνπνίεζεο. 

β) Σα δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ππνβάιινληαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 
ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα. 

γ) Αλ δελ πξνζθνκηζζνύλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 
ππoβιήζεθαλ θαη ν πξνζσξηλόο αλάδνρνο ππνβάιιεη εληόο δέθα (10) εκεξώλ αίηεκα πξνο ηελ επηηξνπή 
ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο, ην νπνίν ζπλνδεύεηαη κε απνδεηθηηθά 
έγγξαθα από ηα νπνία λα απνδεηθλύεηαη όηη έρεη αηηεζεί ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ, ν αλαζέησλ 
θνξέαο παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ γηα όζν ρξόλν απαηηεζεί γηα ηε 
ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ από ηηο αξκόδηεο αξρέο.  

Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη 
δηθαηνινγεηηθψλ, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ππφ β) θαη γ) αλαθεξφκελα, πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ 
ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα, ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα έγγξαθα 
πνπ απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 2 
ηνπ λ. 2690/1999 ''Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο'', φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 
παξ. 2 ηνπ  λ. 4250/2014. 

δ) Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη: 
I) ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), είλαη 

ςεπδή ή αλαθξηβή ή 
ii) αλ δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή 

αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή 
ii) αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ 

απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 21, 22 θαη 23 ηεο 
παξνχζαο,  

απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνληνο  θνξέα 
ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο 
επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο ηεξνπκέλεο ηεο 
αλσηέξσ δηαδηθαζίαο. 

ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνληνο  θνξέα γηα κεηαβνιέο 
ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην Σππνπνηεκέλν Έληππν 
Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) φηη πιεξνί θαη νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε ν 
πξνζσξηλφο αλάδνρνο κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο εηδνπνίεζεο/πξφζθιεζεο γηα ηελ 
πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο 
αλαζέηνληνο  θνξέα ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηεο 
παξνχζαο. 

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε, ή αλ θαλέλαο απφ 
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ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ή αλ 
θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ άξζξνπ 22, 
ε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο καηαηψλεηαη. 

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ 
ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ε νπνία, ζηε ζπλέρεηα,  ην θνηλνπνηεί, κέζσ ηεο «ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 
«Δπηθνηλσλίαο», ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα γηα ηε ιήςε απφθαζεο. 

Ο αλαζέησλ θνξέαο πξνβαίλεη, κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ αλσηέξσ πξαθηηθνχ, ζηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
απφθαζεο θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα πνπ δελ έρεη 
απνθιεηζηεί νξηζηηθά εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κέζσ ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», θαη επηπιένλ αλαξηά ηα Γηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ 
ζηνλ ρψξν «πλεκκέλα Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ». 

ε) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, εθφζνλ 
απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 35 θαη 36  ηνπ λ. 4129/2013, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο, ππνβάιιεη κεηά 
απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνληνο  θνξέα, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο “Δπηθνηλσλίαο” ηνπ 
ππνζπζηήκαηνο, ππεύζπλε δήισζε, πνπ  ππνγξάθεηαη θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 79Α, ζηελ νπνία ζα 
δειώλεηαη όηη δελ έρνπλ επέιζεη ζην πξόζσπό ηνπ νςηγελείο κεηαβνιέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 104. 
Η ππεύζπλε δήισζε ειέγρεηαη από ην αξκόδην γλσκνδνηηθό όξγαλν, ην νπνίν ζπληάζζεη πξαθηηθό πνπ 
ζπλνδεύεη ηε ζύκβαζε. 

 
Μεηά ηνλ έιεγρν ηεο ππεύζπλεο δήισζεο κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο “Δπηθνηλσλίαο” ηνπ 

ππνζπζηήκαηνο θνηλνπνηείηαη ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν. Με ηελ ίδηα απφθαζε  
θαιείηαη ν αλάδνρνο φπσο  πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ,  
ζέηνληάο ηνπ ν αλαζέησλ θνξέαο πξνζεζκία πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) εκέξεο απφ 
ηελ θνηλνπνίεζε εηδηθήο ειεθηξνληθήο πξφζθιεζεο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο “Δπηθνηλσλίαο” ηνπ 
ππνζπζηήκαηνο, πξνζθνκίδνληαο, θαη ηελ απαηηνχκελε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο. Ζ ελ ιφγσ 
θνηλνπνίεζε επηθέξεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα κε νξηδφκελα 
ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 316 ηνπ λ.4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ηελ παξ. 35 ηνπ 
άξζξνπ 43 ηνπ Ν 4605/2019. 

 
Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ 

νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα ε 
εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 103 γηα ηνλ πξνζθέξνληα πνπ 
ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο. Αλ 
θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε  β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 317 
ηνπ λ. 4412/2016. 

 
4.3 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο/ Πξνζσξηλή δηθαζηηθή πξνζηαζία 
 
Έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 42,43 θαη 44 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν. 4605/2019. 
Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε 

θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνληνο  
θνξέα θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, 
δηθαηνχηαη λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή 
παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνληνο  θνξέα, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ 
δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ.  

ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνληνο  θνξέα, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε 
ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη: 

 (α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν 
νηθνλνκηθφ θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή  
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(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο   

γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη 
ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  

ε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη 
δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο. 

Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, κε βάζε θαη ηα φζα πξνβιέπνληαη ζην π.δ. 39/2017, θαηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ θαη κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ 
ππνζπζηήκαηνο πξνο ηνλ Αλαζέηνληα θνξέα, επηιέγνληαο θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε 
«Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή» θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ 
άξζξνπ 8 ηεο ππ' αξ.  117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.  

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ 
πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ,  θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 363 ηνπ λ. 4412/2016, ην νπνίν 
επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο ηνπ ή ζε 
πεξίπησζε πνπ πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ επί ηεο πξνζθπγήο, ν αλαζέησλ θνξέαο 
αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα.  

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε 
ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηεο ΑΔΠΠ κεηά 
απφ άζθεζε πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 368 ηνπ λ. 4412/2016.  

Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο 
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ δεηεζνχλ πξνζσξηλά κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ην άξζξν 366 ηνπ 
λ.4412/2016. 

Ο αλαζέησλ θνξέαο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο»:  
α. Κνηλνπνηεί ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. α ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 365 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ πεξ. α΄ ηεο παξ. 1 
ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 39/2017.  

β. Δηδνπνηεί, παξέρεη πξφζβαζε ζην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη δηαβηβάδεη 
ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. β‟ ηεο παξ. 1 
ηνπ άξζξνπ 365 ηνπ λ. 4412/2016, ζχκθσλα θαη κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 39/2017   

 
ε πεξίπησζε ζπκπιεξσκαηηθήο αηηηνινγίαο επί ηεο πξνζβαιιόκελεο πξάμεο, απηή ππνβάιιεηαη 

έσο θαη δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ ζπδήηεζε ηεο πξνζθπγήο θαη θνηλνπνηείηαη απζεκεξόλ ζηνλ 
πξνζθεύγνληα κέζσ ηεο πιαηθόξκαο ηνπ ΔΗΓΗ ή αλ απηό δελ είλαη εθηθηό κε νπνηνδήπνηε πξόζθνξν 
κέζν. Τπνκλήκαηα επί ησλ απόςεσλ θαη ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο αηηηνινγίαο ηνπ Αλαζέηνληνο Φνξέα  
θαηαηίζεληαη κέζσ ηεο πιαηθόξκαο ηνπ ΔΗΓΗ έσο πέληε (5) εκέξεο πξηλ από ηε ζπδήηεζε ηεο 
πξνζθπγήο 

Ζ ΑΔΠΠ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ πξαγκαηηθψλ θαη 
λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο αλαζέηνληνο  θνξέα θαη, ζε πεξίπησζε 
παξέκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ παξεκβαίλνληνο θαη δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ 
πξνζθπγή κε απφθαζή ηεο, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ 
ηελ εκέξα εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο. 

  
H Α.Δ.Π.Π. επηιακβάλεηαη απνθιεηζηηθά επί ζεκάησλ πνπ ζίγνληαη κε ηελ πξνζθπγή θαη δελ 

κπνξεί λα ειέγμεη παξεκπηπηόλησο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηε δηελέξγεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο.  

 
Ζ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ 

βνεζεκάησλ  ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016 θαηά 
ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο αλαζέηνληνο  θνξέα. 

Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο 
ηεο ΑΔΠΠ θαη ηελ αθχξσζή ηεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ. Γηθαίσκα άζθεζεο ησλ ίδησλ 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art368
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ελδίθσλ βνεζεκάησλ έρεη θαη ν αλαζέησλ θνξέαο, αλ ε ΑΔΠΠ θάλεη δεθηή ηελ πξνδηθαζηηθή 
πξνζθπγή. Με ηα έλδηθα βνεζήκαηα ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ινγίδνληαη 
σο ζπκπξνζβαιιφκελεο κε ηελ απφθαζε ηεο ΑΔΠΠ θαη φιεο νη ζπλαθείο πξνο ηελ αλσηέξσ 
απφθαζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο αλαζέηνληνο  θνξέα, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί ή ζπληειεζηεί 
αληηζηνίρσο έσο ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο ή ηελ πξψηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο.  

Ζ άζθεζε ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο δελ εμαξηάηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε άζθεζε ηεο αίηεζεο 
αθχξσζεο. 

Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ 
απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ζπδεηείηαη ην αξγφηεξν εληφο 
ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζή ηεο. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ην 
πξνβιεπφκελν παξάβνιν, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή 
δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. 

 

 
Άξζξν 5:  Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο θαηά ην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο – εηξά ηζρύνο 
 
ρεηηθά κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 5 άξζξνπ 

316 θαη 135 ηνπ λ. 4412/2016. 
Σα  έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ην έξγν είλαη ηα αλαθεξφκελα 

παξαθάησ. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο θαζνξίδεηαη  
σο θαησηέξσ.  

  
1. Σν ζπκθσλεηηθφ. 
2. Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε. 
3. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. 
4. Σν Σηκνιφγην Γεκνπξάηεζεο  
5. Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.). 
6. Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.).  
7. Ο Πξνυπνινγηζκφο Γεκνπξάηεζεο. 
8. Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο ηνπ έξγνπ.  
9.  Σν εγθεθξηκέλν Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 
 
 
 
Άξζξν 6: Γιώζζα δηαδηθαζίαο 
 
6.1. Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη 

πξναηξεηηθά θαη ζε άιιεο γιψζζεο, ζπλνιηθά ή κεξηθά. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ 
ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε πεξηζζζφηεξεο γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή 
έθδνζε. Σπρφλ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

6.2.  Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά 
έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα.  

6.3.  ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 
5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). Δηδηθά ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα 
ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην 
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία 
έρεη ζπληαρζεί έγγξαθν. Δπίζεο, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ 
έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 
ζηελ παξ. 2 πεξ. β ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 “Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο”, αληηθαηαζηάζεθε 
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σο άλσ κε ην άξζξν 1 παξ.2 ηνπ λ.4250/2014. 
6.4.    Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα-εηαηξηθά ή κε – κε εηδηθφ ηερληθφ 

πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ 
ειιεληθή 

6.5. Ζ  επηθνηλσλία κε ηνλ αλαζέηνληα θνξέα, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα 
γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 
Άξζξν 7: Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 
 
7.1. Γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ, 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ, φπσο ηζρχνπλ: 
- ηνπ λ. 4472/2017 (Α΄74) θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 118 θαη 119, 
- ηνπ λ. 4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 201/24/Δ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Α’ 147), 
- ηνπ λ. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ 
Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθό 
δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α’ 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α’ 267) 
«Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -
2013»,  θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α’ 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ 
γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013»  

- ηνπ λ. 4278/2014 (Α΄157) θαη εηδηθόηεξα ην άξζξν 59 «Άξζε πεξηνξηζκώλ ζπκκεηνρήο 
εξγνιεπηηθώλ επηρεηξήζεσλ ζε δεκόζηα έξγα», 

- ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 
Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο ηζρύεη 

- ηνπ λ. 4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ 
Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη 
ινηπέο ξπζκίζεηο» (Α’ 74 ) θαη εηδηθόηεξα ην άξζξν 1 απηνύ, 

- ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα ην Διεγθηηθό πλέδξην», 
- ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξόηεζε ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη 

νξηζκόο ησλ κειώλ ηνπο κε θιήξσζε», 
- ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…», 
- ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα 
Γηαύγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

- ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 20, ησλ άξζξσλ 80-110, ηεο παξαγξάθνπ 1α ηνπ άξζξνπ 
176  λ. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύξσζε ηεο Κσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ» 
(ΚΓΔ), 

- ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρώξηζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 
λνκαξρηαθό θαη ηνπηθό Σύπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

- ηνπ λ. 2690/1999 (Α' 45) “Κύξσζε ηνπ Κώδηθα ∆ηνηθεηηθήο ∆ηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο” 
- ηνπ π.δ 80/2016 “Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο” ( Α΄ 145 ) 
- ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα έγγξαθα θαη 

ζηνηρεία”, 
- ηεο κε αξ.  117384/26-10-2017   Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο ( 3821 Β) «Ρπζκίζεηο ηερληθώλ 

δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ έξγσλ, κειεηώλ, θαη παξνρήο ηερληθώλ 
θαη ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ ζρεηηθά κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη 
δηαδηθαζηώλ  ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)». 
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- ηεο κε αξ. 57654/2017 Τπνπξγηθήο Απόθαζεο (Β’ 1781) «Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ 
ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ 
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο», 

- ηεο κε αξ. 56902/215/19-5-2017 Τπνπξγηθήο Απόθαζεο (Β’ 1924) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 
δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)», 

- ηελ 1781/Β'/23.05.2017 Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε "Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο 
θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο", 

- ηνπ πνιπλνκνζρεδίνπ 4472/2017 "πληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο Γεκνζίνπ θαη ηξνπνπνίεζε 
δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4387/2016, κέηξα εθαξκνγήο ησλ δεκνζηνλνκηθώλ ζηόρσλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ, κέηξα 
θνηλσληθήο ζηήξημεο θαη εξγαζηαθέο ξπζκίζεηο, Μεζνπξόζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 
2018-2021 θαη ινηπέο δηαηάμεηο " θαη εηδηθόηεξα ηνπ άξζξνπ 47, πνπ ηξνπνπνηεί δηαηάμεηο ηνπ 4412/2016 
(Α' 147) 

- ηεο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο Αξηζκ. ΓΝγ/νηθ. 38108 /ΦΝ 466/2017 κε ΦΔΚ 1956/Β/7-6-2017 
"Πεξηερόκελν ηνπ Μεηξώνπ Έξγνπ 

- ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν. 4488/2017 (Φ.Δ.Κ.137/ η.Α/13-09-2017) Απνθιεηζκόο από δεκόζηεο 
ζπκβάζεηο θαη ρξεκαηνδνηήζεηο ιόγσ παξαβάζεσλ ηεο εξγαηηθήο Ννκνζεζίαο 

- ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν. 4497/2017 (Φ.Δ.Κ.171/η.Α/13-11-2017)-Σξνπνπνηήζεηο ηνπ 
Ν.4412/2016 (Α΄ 147) 

- ηνπ λ. 4605/2019 (ΦΔΚ Α΄52/1-4-2019) 
- 
- 

7.2 Ο λ. 3310/2005 “Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή     
θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ” (Α' 30), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 
ην λ. 3414/2005 (Α' 279), γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ  Δ..Ρ.,  ην 
π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ολνκαζηηθνπνίεζε σλ κεηνρώλ Διιεληθώλ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο 
δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ηνπ επξύηεξνπ 
δεκόζηνπ ηνκέα», ε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο ππ‟ αξηζκ. 20977/2007 
( Β‟ 1673 ) ζρεηηθά κε ηα  „’Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξώσλ ηνπ Ν.3310/2005, όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3414/2005‟‟,  θαζψο θαη ε απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ 
ππ‟ αξηζκ.1108437/2565/ΓΟ/2005 (Β΄ 1590) “Καζνξηζκόο ρσξώλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνύλ εμσρώξηεο 
εηαηξίεο”.  

 
7.3 Οη δηαηάμεηο ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248)  «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο». 
 
7.4 Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, θαζψο θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 
παξνχζαο θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη 
θνξνινγηθνχ δηθαίνπ θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Τ.Α.) θαη εξκελεπηηθή εγθχθιηνο πνπ 
δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά.  

 
7.5 Πξνζζήθεο θαη ελ γέλεη πξνζαξκνγέο άξζξσλ ηεο δηαθήξπμεο (πέξαλ ησλ όζσλ 

ήδε πξνβιέπνληαη ξεηώο ζην θείκελν ηεο πξόηππεο δηαθήξπμεο) κπνξνύλ λα πξνζηίζεληαη θαη 
λα πεξηιακβάλνληαη, κόλν εθόζνλ είλαη απόιπηα ζπκβαηέο κε ηελ ηζρύνπζα θάζε θνξά 
λνκνζεζία. 

 
Έγιναν πποσθήκερ για την πποσαπμογή των άπθπων τηρ Διακήπςξηρ με το ν.4605/2019 
(ΦΕΚ Α΄52/1-4-2019) 
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Άξζξν 8: Υξεκαηνδόηεζε ηνπ Έξγνπ, Φόξνη, Γαζκνί,  θ.ι.π.- Πιεξσκή Αλαδόρνπ 
 
8.1. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ  ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ / Πεξηθέξεηαο 

Κξήηεο θαη ζα εθηειεζηεί ζε βάξνο ηνπ  ΚΑ 15.06.1902 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΓΔΤΑΖ έηνπο 2019 κε 
εγθεθξηκέλε πίζησζε 150.000,00 €  γηα ην 2019. πγθεθξηκέλα κε ηελ Α.Π. 4903/9-1-2019 απφθαζε ηνπ 
Πεξηθεξεηάξρε Κξήηεο (αξ. πξση. Γ.Δ.Τ.Α.Ζ. 499/18-1-2019), εληάρζεθε ην ππνέξγν «Οινθιήξσζε 
έξγσλ απνρέηεπζεο ζηελ πεξηνρή Παγθξεηίνπ- Καηαζθεπή Αληιηνζηαζίνπ Α16» (λέν ππνέξγν), 
πξνυπνινγηζκνχ 250.000 €, ζην έξγν «ΔΡΓΑ ΤΠΟΓΟΜΖ – ΑΝΣΗΠΛΖΜΜΤΡΗΚΑ ΔΡΓΑ – 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΕΖΜΗΩΝ ΣΟΤ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ ΚΡΖΣΖ» κε ΚΑ 
2014ΔΠ00200012 ηεο ΑΔΠ 502. 

 
 Σν έξγν ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα απηά, 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θξάηεζεο ύςνπο 0,07 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο 
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ 3 λ. 4013/2011 θαη ην 
άξζξν 44 ηνπ λ. 4605/2019, ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,06 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Αξρήο 
Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο 
θαη ηεο θξάηεζεο 6%, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53 παξ. 7 πεξ. ζ' ηνπ λ. 4412/2016 θαη 
ηεο ππ' αξηζκ. ΓΝγ/νηθ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη 
Μεηαθνξψλ (Β' 2235).   

 
8.2. Σα γεληθά έμνδα, φθεινο θ.ι.π. ηνπ Αλαδφρνπ θαη νη επηβαξχλζεηο απφ θφξνπο, 

δαζκνχο θ.ι.π. θαζνξίδνληαη ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο Δ..Τ.  Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ 
Έξγνπ. 

 
 
  
8.3. Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 152 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην 

αληίζηνηρν άξζξν ηεο Δ..Τ. Ζ πιεξσκή ηνπ εξγνιαβηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη ζε EURO. 
 
 
Άξζξν 9:  πκπιήξσζε – απνζαθήληζε πιεξνθνξηώλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ 
  
Ο αλαζέησλ θνξέαο κπνξεί, θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, λα θαιέζεη ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο, κέζσ ηεο  ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο „‟Δπηθνηλσλίαο” ηνπ ππνζπζηήκαηνο λα 
ζπκπιεξψζνπλ ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβάιεη, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο πξνζθνξάο, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ε νπνία δελ 
κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ επηά (7) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο 
πξφζθιεζεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ  102 θαη 103  ηνπ λ. 
4412/2016 θαη ηνπ άξζξνπ 13 ηεο ππ' αξ. 117384/26-10-2017  Κ.Τ.Α. 

Οπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ή 
ππνςεθίνπο, ρσξίο λα έρεη δεηεζεί απφ ηνλ αλαζέηνληα θνξέα, δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

 
Άξζξν 10:  Απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο - Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο 
 
Γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία έρεη εθδνζεί ε απφθαζε ΠΑΤ 131/2019 γηα ηελ αλάιεςε 

ππνρξέσζεο/έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019 ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 15.06.1902 ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΓΔΤΑΖ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄ 

 
Άξζξν 11:  Σίηινο, πξνϋπνινγηζκόο, ηόπνο, πεξηγξαθή θαη νπζηώδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

έξγνπ 
 
(Σίηινο ηνπ έξγνπ 
 
 Ο ηίηινο ηνπ έξγνπ είλαη:   

«ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΔΡΓΧΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΓΚΡΖΣΗΟΤ – ΚΑΣΑΚΔΤΖ 
ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟΤ Α16» 

 
(CPV : 45231300-8 Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα έξγα χδξεπζεο- απνρέηεπζεο)  
 
  
11.1. Πξνϋπνινγηζκόο Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ (εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο) 
 
Ο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 250.000,00 Δπξψ θαη αλαιχεηαη ζε: 
Γαπάλε Δξγαζηψλ 184.139,30 € 
Γεληθά έμνδα θαη Όθεινο εξγνιάβνπ (Γ.Δ.+Ο.Δ.) 33.145,07€ 
Απξφβιεπηα (πνζνζηνχ 15% επί ηεο δαπάλεο εξγαζηψλ θαη ηνπ θνλδπιίνπ Γ.Δ.+Ο.Δ.) 

32.592,66€ , πνπ αλαιψλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 156 παξ. 3.(α) ηνπ λ. 4412/2016.  
 
ην αλσηέξσ πνζφ πξνβιέπεηαη αλαζεψξεζε ζηηο ηηκέο πνζνχ 122,97 € ζχκθσλα κε ην άξζξν 

153 ηνπ λ. 4412/2016. 
 
 
11.2. Σόπνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ  
 
 Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ζην Γήκν Ζξαθιείνπ   
 
 
11.3. Πεξηγξαθή θαη νπζηώδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ 
  
Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ ιεηηνπξγηθά ηα δίθηπα 

αθαζάξησλ πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζηελ πεξηνρή Παγθξεηίνπ ηαδίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα: 
1. Σελ θαηαζθεπή ζπζηήκαηνο αληηζηήξημεο απφ νπιηζκέλνπο θξεαηνπαζζάινπο κε 

πεξηκεηξηθφ θεθαιφδεζκν ζηε ζηέςε. 
2. Σν Αληιηνζηάζην Αθαζάξησλ δηαζηάζεσλ 3,60κ Υ 2,60κ Υ 3,60κ (έξγα ΠΜ θαη ΖΛΜ έξγα)  
3. Σν ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Α/ ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχκαηνο  
4. Σνλ θαηαζιηπηηθφ αγσγφ κήθνπο 250κ δηακέηξνπ Φ 90, ψζηε ηα ιχκαηα λα θαηαιήμνπλ ζην 

πθηζηάκελν Α/ Α6 
5. Σνλ αγσγφ ππερείιηζεο ηνπ Α/ πξνο ην ρείκαξξν Γηφθπξν, κήθνπο πεξίπνπ 40κ δηακέηξνπ 

Φ200. 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη, ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ησλ δεκνπξαηνχκελσλ έξγσλ  δελ 

πξέπεη λα κεηαβάιιεηαη νπζησδψο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ 
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 λ. 4412/2016. Γπλαηφηεηα κεηαβνιήο πθίζηαηαη, κφλν ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ 
άξζξσλ 132 θαη 156 λ. 4412/2016.  

Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε ησλ «επί έιαζζνλ» δαπαλψλ κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο: 
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 Γελ ηξνπνπνηείηαη ην «βαζηθφ ζρέδην» ηεο πξνθήξπμεο, νχηε νη πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ, 
φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, νχηε θαηαξγείηαη νκάδα εξγαζηψλ ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο.  

 Γελ ζίγεηαη ε πιεξφηεηα, πνηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ.  

 Γελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πιεξσκή λέσλ εξγαζηψλ πνπ δελ ππήξραλ ζηελ αξρηθή 
ζχκβαζε.  

 Γελ ππεξβαίλεη ε δαπάλε απηή, θαηά ηνλ ηειηθφ εγθεθξηκέλν Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα 
Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο νκάδαο εξγαζηψλ ηνπ 
έξγνπ νχηε, αζξνηζηηθά, πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηεο δαπάλεο ηεο αξρηθήο αμίαο ζχκβαζεο ρσξίο 
Φ.Π.Α., αλαζεψξεζε ηηκψλ θαη απξφβιεπηεο δαπάλεο. ηελ αζξνηζηηθή απηή αλαθεθαιαίσζε 
ιακβάλνληαη ππφςε κφλν νη κεηαθνξέο δαπάλεο απφ κία νκάδα εξγαζηψλ ζε άιιε. 

Σα πνζά πνπ εμνηθνλνκνχληαη, εθφζνλ ππεξβαίλνπλ ηα αλσηέξσ φξηα (20% ή θαη 10%), 
κεηψλνπλ ηζφπνζα ηε δαπάλε ηεο αμίαο ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α., αλαζεσξήζεηο θαη απξφβιεπηεο 
δαπάλεο. Γηα ηε ρξήζε ησλ «επί έιαζζνλ δαπαλψλ» απαηηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε ε ζχκθσλε γλψκε 
ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ θνξέα πινπνίεζεο. 

Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ έξγσλ ζηα νπνία εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο απηή αλαιχεηαη ζε 
Ονκάδεο εξγαζηψλ, νη νπνίεο ζπληίζεληαη απφ εξγαζίεο πνπ ππάγνληαη ζε εληαία ππνζχλνια ηνπ 
ηερληθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ έξγσλ, έρνπλ παξφκνην ηξφπν θαηαζθεπήο θαη επηδέρνληαη ην ίδην πνζνζηφ 
έθπησζεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ, ε νπνία 
κεηά ηελ έθδνζή ηεο ζα έρεη εθαξκνγή ζε φια ηα σο άλσ έξγα, πξνζδηνξίδνληαη νη νκάδεο εξγαζηψλ αλά 
θαηεγνξία έξγσλ. 

 
Άξζξν 12: Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 
 
Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε έμη (6) κήλεο  απφ ηελ εκέξα 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.  
Οη απνθιεηζηηθέο θαη ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ηνπ έξγνπ αλαθέξνληαη ζηελ Δ..Τ. 
 
 
Άξζξν 13: Γηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο - Όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 
 
13.1 Ζ επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ «αλνηθηή δηαδηθαζία» ηνπ άξζξνπ 

264 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ.  
  
13.2 Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 95 παξ. 2.(α) ηνπ λ. 4412/2016. 
 
13.3  Κάζε πξνζθέξσλ κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία πξνζθνξά.  
13.4  Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. 
 
13.5 Γε γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.  
 
 
Άξζξν 14: Κξηηήξην Αλάζεζεο 
 
Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή). 
 
Άξζξν 15: Δγγύεζε ζπκκεηνρήο  
 
15.1 Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 
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νηθνλνκηθνχο θνξείο, θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξ. 1 α) ηνπ άξζξνπ 302 ηνπ λ. 4412/2016, εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 2% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Τπεξεζίαο , 
εθηφο ΦΠΑ, ήηνη ζην πνζφ ησλ 5.000 επξψ.  

 ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη 
θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 

 
Γηα ηελ εγγύεζε ζπκκεηνρήο έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 33 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ. 

4605/2019. 
 
15.2 Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλνπλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 4 

ηνπ λ. 4412/2016, θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία :  
 α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,  
 β) ηνλ εθδφηε,  
 γ) ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή ην θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ «ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΔΡΓΧΝ 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΓΚΡΖΣΗΟΤ – ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟΤ Α16» πξνο ηνλ 
νπνίν απεπζχλνληαη,  

 δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,  
 ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,  
 ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ 

νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε 
κέινο ηεο έλσζεο),  

 δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο 
παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο 
απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ,  

 ε) ηα ζηνηρεία ηεο δηαθήξπμεο (αξηζκφο, έηνο, ηίηινο έξγνπ ) θαη ηελ  θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ,  

 ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,  
 η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο 

εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο 
ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη.  

(ην ζεκείν απηφ γίλεηαη παξαπνκπή ζηα ζρεηηθά ππνδείγκαηα, εθφζνλ ππάξρνπλ).  
 
15.3 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε 

ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 19 ηεο παξνχζαο, ήηνη κέρξη 17/12/2018, 
άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. ν αλαζέησλ θνξέαο κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα 
δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη 
ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

 
15.4 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, κεηά απφ γλψκε ηνπ 

Σερληθνχ πκβνπιίνπ αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο 
θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 4.2 ηεο παξνχζαο. Ζ έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηεο απνθάζεσο 
δελ αλαζηέιιεη ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνχ ηεο εγγπήζεσο. 

 
15.5  Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο   

θαιήο εθηέιεζεο. 
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα 

εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 302 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 33 γ ηνπ 
άξζξνπ 43 ηνπ λ.4605/2019. 
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Άξζξν 16: Υνξήγεζε Πξνθαηαβνιήο – Ρήηξα πξόζζεηεο θαηαβνιήο (Πξηκ) 
 
16.1 Γελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν 
 
16.2 Γελ πξνβιέπεηαη  ε πιεξσκή πξηκ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε 
 
Άξζξν 17:  Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ  
 
17.1 Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 302 παξ. 1 β) ηνπ λ.4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ  
5%  επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή  ηεο 
ζχκβαζεο. 
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο 
απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 

ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132 λ. 4412/2016, ε νπνία 
ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ 
ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ 
πνζνχ ηεο αχμεζεο ρσξίο ΦΠΑ. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ 
εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνληνο  θνξέα ή ηνπ θπξίνπ 
ηνπ έξγνπ έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, κε αηηηνινγεκέλε 
απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ηδίσο κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο 
έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ. Ζ έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηεο απνθάζεσο δελ αλαζηέιιεη ηελ 
είζπξαμε ηνπ πνζνχ ηεο εγγπήζεσο. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα 
ζηελ παξάγξαθν 15.2 ηεο παξνχζαο θαη επηπξφζζεηα, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο 
ζχκβαζεο .  

 
Άξζξν 17Α: Έθδνζε εγγπεηηθώλ 
 
17.Α.1. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ άξζξσλ 15, 16 θαη 17 εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα 

πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε- κέιε ηεο Δλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα 
θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, 
λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ 
θαη Γαλείσλ, κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ.  Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε 
κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή 
κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε 
εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

17.Α.2 Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα/ αλαδφρνπ 
απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ησλ.   

Δάλ ε εγγχεζε εθδνζεί απφ αιινδαπφ πηζησηηθφ ίδξπκα κπνξεί λα ζπληαρζεί ζε κία απφ ηηο 
επίζεκεο γιψζζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αιιά ζα ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα απφ κεηάθξαζε ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα, ζχκθσλα θαη κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 6.3. ηεο παξνχζαο. 

 
Ο αλαζέησλ θνξέαο επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο 

επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο.  
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Άξζξν 18: Ζκεξνκελία θαη ώξα  ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ-
απνζθξάγηζεο 

 
Ωο εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 

7/5/2019, εκέξα Σξίηε θαη ώξα ιήμεο 10.00 π.κ.   
 
Ωο εκεξνκελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο  ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 

10/5/2019, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα ιήμεο 10.00 π.κ. 
 
Αλ, γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο ή γηα ηερληθνχο ιφγνπο δελ δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ 

νξηζζείζα εκέξα ή αλ κέρξη ηε κέξα απηή δελ έρεη ππνβιεζεί θακία πξνζθνξά, ε απνζθξάγηζε θαη ε 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε εκέξα, κε απφθαζε ηεο 
αλαζέηνληνο  θνξέα. Ζ απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη  ζηνπο πξνζθέξνληεο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 
“Δπηθνηλσλία”,  πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε λέα εκεξνκελία,  θαη αλαξηάηαη ζην 
ΚΖΜΓΖ, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνληνο  θνξέα, εθφζνλ δηαζέηεη, θαζψο θαη ζηνλ εηδηθφ, δεκφζηα 
πξνζβάζηκν, ρψξν “ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί” ηεο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ. Αλ 
θαη ζηε λέα απηή εκεξνκελία δελ θαηαζηεί δπλαηή ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ή δελ ππνβιεζνχλ 
πξνζθνξέο, κπνξεί λα νξηζζεί θαη λέα εκεξνκελία, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ησλ 
δχν πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ.  

 
Άξζξν 19: Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ 
 
Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηε δηάηαμε 

ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ λ. 4412/2016, γηα δηάζηεκα ελλέα (9) κελψλ, απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

Ο αλαζέησλ θνξέαο κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ 
ηνπο πξνζθέξνληεο λα παξαηείλνπλ ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη ηεο εγγχεζεο 
ζπκκεηνρήο. 

 
Άξζξν 20: Γεκνζηόηεηα/ Γαπάλεο δεκνζίεπζεο 
 
1. Ζ πξνθήξπμε ζχκβαζεο  θαη ε παξνχζα Γηαθήξπμε δεκνζηεχζεθε ζην ΚΖΜΓΖ. 
2. Ζ Γηαθήξπμε αλαξηάηαη θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνληνο  θνξέα (www.deyah.gr),  

ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο. 
3. Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 66 λ. 4412/2016 θαη αλαξηάηαη ζην πξφγξακκα “Γηαχγεηα” diavgeia.gov.gr.,  
 
Σα έμνδα ησλ εθ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο απαξαίηεησλ δεκνζηεχζεσλ ηεο πξνθήξπμεο ηεο 

δεκνπξαζίαο ζηελ νπνία αλαδείρζεθε αλάδνρνο, βαξχλνπλ ηνλ ίδην θαη εηζπξάηηνληαη κε ηνλ πξψην 
ινγαξηαζκφ πιεξσκήο ηνπ έξγνπ.  Σα έμνδα δεκνζηεχζεσλ ησλ ηπρφλ πξνεγνχκελσλ δηαγσληζκψλ γηα 
ηελ αλάζεζε ηνπ ίδηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ηα έμνδα ησλ κε απαξαίηεησλ εθ ηνπ λφκνπ δεκνζηεχζεσλ 
βαξχλνπλ ηνλ αλαζέηνληα θνξέα θαη θαηαβάιινληαη απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 

 
Ζ ζχκβαζε αλαηίζεηαη βάζεη ηνπ θξηηεξίνπ ηνπ άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο, ζε πξνζθέξνληα ν 

νπνίνο δελ απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή βάζεη ηεο παξ. Α ηνπ άξζξνπ 22 ηεο παξνχζαο θαη πιεξνί ηα 
θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξ. Β, Γ, Γ θαη Δ ηνπ άξζξνπ 22 ηεο παξνχζαο. 

 
Άξζξν 21: Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο  
  
21. 1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έξγα ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ θαη ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΑ θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα 
ζε: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ 
κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη 
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη 
δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

 
Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη 

λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξψα ηνπ παξαξηήκαηνο ΥΗ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. 
 
21.2 Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο., 
 
21.3 Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ 

άξζξνπ 19 θαη ησλ παξ. 1 (ε)  θαη 3 (β) ηνπ άξζξνπ 76  ηνπ λ. 4412/2016.  
Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ 

ππνβνιή πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα 
είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα ηελ έλσζε (πρ 
θνηλνπξαμία). 

 
Άξζξν 22: Κξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο  

 
Οη κεκνλσκέλνη πξνζθέξνληεο πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ φια ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο. ηελ 

πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε πιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 22 Α θαη Β πξέπεη λα 
ηθαλνπνηείηαη απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο.  

 
22.Α. Λόγνη απνθιεηζκνύ 
 
Κάζε πξνζθέξσλ απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, εθφζνλ 

ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (αλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα 
κέιε ηνπ (αλ πξφθεηηαη πεξί έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ησλ παξαθάησ 
πεξηπηψζεσλ : 

 
22.A.1. Όηαλ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ  ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο: 
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-

πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 
νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), 
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β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 
δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο 
Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ 
ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην 
εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία 
θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 
φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή 
απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, 

ε) λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο 
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία 
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 
ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα 
ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, 
θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 
15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε  
ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ 
ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ ( Ο.Δ. Δ.Δ.) 
θαη Ηδησηηθψλ Κεθαιαηνπρηθψλ Δηαηξεηψλ ( Η.Κ.Δ ), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, αθνξά  
ηνπο δηαρεηξηζηέο. 

ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ  αθνξά  
ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ε ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ. 

 
22.A.2 Όηαλ ν  πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 

θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε 
κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ 
εζληθή λνκνζεζία ή/θαη ν αλαζέησλ θνξέαο κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ 
έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ, ηφζν ηελ θχξηα, φζν θαη 
ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε θαηαβάιινληαο 
ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά 
πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ 
γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. 

 
22.Α.2α  Ο αλαζέησλ θνξέαο γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ 

επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο:  
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αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο 
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε 
ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ 
πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) 
δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο 
Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο 
πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο.  

Οη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ. 
 
22.A.3  α) Καη‟ εμαίξεζε, γηα ηνπο πην θάησ επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο ( φπσο 

δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, νη νπνίνη ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνλ αλαζέηνληα 
θνξέα ) δελ εθαξκφδνληαη νη παξάγξαθνη  22.A.1,θαη 22.A.2. 

β) Καη‟ εμαίξεζε, φηαλ ν απνθιεηζκφο είλαη ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά 
ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν πξνζθέξσλ 
ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ 
αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε 
δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξ. β' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 λ. 
4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 18 ηεο παξνχζαο, 
δελ εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 22.Α.2.  

 
22.Α.4. Απνθιείεηαη από ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνύζα δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκόζηαο 

ζύκβαζεο πξνζθέξσλ ζε νπνηαδήπνηε από ηηο αθόινπζεο θαηαζηάζεηο: 
(α) έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 

4412/2016,  
(β) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή 

εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη 
ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ 
δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 
δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.Ο αλαζέησλ θνξέαο κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ 
πεξίπησζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη απνδείμεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε 
ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε 
ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο (παξ. 5 άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016),  

(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, 

δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 
4412/2016 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 

(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ησλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 

(ζη) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ 
εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο 
ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 
πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο, 

(δ) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή 
ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ 
πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα 
πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη‟ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23 ηεο παξνχζαο, 

(ε) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 
απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνληνο  θνξέα, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ 
απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 
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παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 
απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε, 

(ζ) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη 
ζε ακθηβνιία ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ. 

 
22.Α.5.  Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

(δηαγσληζκφ), νηθνλνκηθφο θνξέαο εάλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 
ηνπ λ. 3310/2005 (εζληθόο ιόγνο απνθιεηζκνύ)  

 
22.Α.6. Ο αλαζέησλ θνξέαο απνθιείεη νηθνλνκηθφ θνξέα ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή 
παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ 
παξαγξάθσλ.  

 
Δάλ ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε, ζηηο 

πεξηπηώζεηο ηεο παξαγξάθνπ 22.Α.1 ε πεξίνδνο απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε από ηελ 
εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απόθαζε θαη ζηηο πεξηπηώζεηο ηεο παξαγξάθνπ  
22.Α.4 ζηα ηξία (3) έηε από ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνύ γεγνλόηνο. 

 
22.Α.7. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 22.Α.1, 22.Α.2α θαη 22.Α.4  κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη 
ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο 
απνθιεηζκνχ. Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη 
ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ 
παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο 
απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, απφ ηε ζπκκεηνρή 
ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ 
δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε ζην θξάηνο - κέινο 
ζην νπνίν ηζρχεη ε απφθαζε. 

22.Α.8. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά 
ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 
4412/2016. 

 
22.Α.9. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ηνπ έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ 

άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα 
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο . 

 
Κξηηήξηα επηινγήο (22.Β – 22.Γ)  

 
22.Β. Καηαιιειόηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 
Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απαηηείηαη  

νη νηθνλνκηθνί θνξείο λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζην θξάηνο 
εγθαηάζηαζήο ηνπο. Δηδηθά νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα απαηηείηαη λα είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) ή ζηα Ννκαξρηαθά Μεηξψα ζηελ 
θαηεγνξία/-ηεο έξγνπ ηνπ άξζξνπ 21 ηεο παξνχζαο. Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε 
θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξψα ηνπ 
παξαξηήκαηνο ΥΗ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. 

 
 
22.Γ. Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  
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(α). Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην ΜΔΔΠ, ή Βεβαίσζε εγγξαθήο ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο ή 
πηζηνπνηεηηθά εγγξαθήο ζε νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα 
πηζηνπνίεζεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. 

Ή (β)ελαιιαθηηθά έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 
a) Καηάιιειεο  ηξαπεδηθέο  βεβαηψζεηο  ή, φπνπ ελδείθλπηαη, πηζηνπνηεηηθφ  αζθαιηζηηθήο  

θάιπςεο  επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ. 
b) Οηθνλνκηθέο  θαηαζηάζεηο  ή  απνζπάζκαηα  νηθνλνκηθψλ  θαηαζηάζεσλ, ζηελ  πεξίπησζε  

πνπ  ε  δεκνζίεπζε  ησλ  νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαηηείηαη  απφ  ηε  λνκνζεζία ηεο  ρψξαο φπνπ  
είλαη  εγθαηεζηεκέλνο  ν  νηθνλνκηθφο  θνξέαο.  

c) Γήισζε  πεξί  ηνπ  νιηθνχ  χςνπο  ηνπ θχθινπ  εξγαζηψλ θαη, θαηά  πεξίπησζε  ηνπ  θχθινπ  
εξγαζηψλ  ζηνλ  ηνκέα  δξαζηεξηνηήησλ  πνπ  απνηειεί  ην  αληηθείκελν  ηεο  ζχκβαζεο, γηα ηηο  ηξεηο  
ηειεπηαίεο νηθνλνκηθέο  ρξήζεηο  θαη‟ αλψηαην  φξην, ζπλαξηήζεη  ηεο  εκεξνκελίαο  ζχζηαζεο  ηνπ  
νηθνλνκηθνχ  θνξέα  ή  έλαξμεο  ησλ  δξαζηεξηνηήησλ  ηνπ, εθφζνλ  είλαη  δηαζέζηκεο  νη  πιεξνθνξίεο  
γηα  ηνλ  ελ  ιφγσ  θχθιν  εξγαζηψλ. 

 
Δπίζεο κπνξνχλ ελαιιαθηηθά λα ππνβιεζνχλ  απνδεηθηηθά ζηνηρεία ησλ ηερληθψλ  ηθαλνηήησλ  

ηνπ  νηθνλνκηθνχ  θνξέα , φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 100 ηνπ λ.3669/2008 γηα ηελ Α2 ηάμε θαη άλσ ηάμε 
ηνπ ΜΔΔΠ γηα έξγα θαηεγνξίαο ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ  θαη Α1 ηάμε θαη άλσ γηα έξγα θαηεγνξίαο 
ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΑ. 

 
Δηδηθά νη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην ΜΔΔΠ, δελ ζα πξέπεη 

λα ππεξβαίλνπλ ηα αλώηαηα επηηξεπηά όξηα αλεθηέιεζηνπ ππνινίπνπ εξγνιαβηθώλ ζπκβάζεσλ, 
ζύκθσλα κε ηα εηδηθόηεξα νξηδόκελα ζην άξζξν 20 παξ. 4 ηνπ λ. 3669/2008, όπσο ηζρύεη. 

 
22.Γ. Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα  
Ζ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απνδεηθλχεηαη κε : 
(α) Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην ΜΔΔΠ, ή Βεβαίσζε εγγξαθήο ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο ή 

πηζηνπνηεηηθά εγγξαθήο ζε νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα 
πηζηνπνίεζεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. 

 
Οη πξνζθέξνληεο Οηθνλνκηθνί Φνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ θαηεγνξία έξγσλ 

ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ  θαη ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΑ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ βαζηθή ζηειέρσζε 
αληίζηνηρε κε ηελ πξνβιεπφκελε ζηελ παξάγξαθν 6α ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ λ. 3669/2008 φπσο απηή 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ λ. 4199/2013, γηα ηελ Α2 ηάμε  θαη άλσ ηάμε 
ηνπ ΜΔΔΠ γηα έξγα θαηεγνξίαο ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ θαη γηα ηελ Α1 ηάμε θαη άλσ γηα έξγα θαηεγνξίαο 
ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΑ. 

 
Ή (β) ελαιιαθηηθά κε ηα παξαθάησ απνδεηθηηθά  ζηνηρεία  ησλ  ηερληθψλ  ηθαλνηήησλ  ηνπ  

νηθνλνκηθνχ  θνξέα, πνπ  αλαθέξνληαη  ζην  άξζξν  75.  Τπνβάιινληαη : 
α) Οη αθφινπζνη  θαηάινγνη: 
i) Ο  θαηάινγνο  ησλ  εξγαζηψλ  πνπ  εθηειέζζεθαλ  ηελ  ηειεπηαία  πεληαεηία, θαηά  κέγηζην  

φξην,  ζπλνδεπφκελνο  απφ  πηζηνπνηεηηθά  νξζήο  εθηέιεζεο  θαη  νινθιήξσζεο  ησλ  ζεκαληηθφηεξσλ  
εξγαζηψλ φπνπ  θξηζεί  απαξαίηεην  γηα  ηε  δηαζθάιηζε  ηθαλνπνηεηηθνχ  επηπέδνπ  αληαγσληζκνχ, νη  
αλαζέηνπζεο  αξρέο  κπνξνχλ  λα  νξίδνπλ  φηη  ζα  ιακβάλνληαη  ππφςε  ζηνηρεία  ζρεηηθψλ  εξγαζηψλ  
πνπ  εθηειέζζεθαλ  πξηλ  απφ  ηελ  ηειεπηαία  πεληαεηία. 

ii) θαηάινγνο  ησλ  θπξηφηεξσλ  παξαδφζεσλ  ή  ησλ  θπξηφηεξσλ  ππεξεζηψλ  πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ  ηελ  ηειεπηαία  ηξηεηία, θαηά  κέγηζην  φξην,  κε  αλαθνξά  ηνπ  αληίζηνηρνπ  πνζνχ, 
ηεο  εκεξνκελίαο  θαη  ηνπ  δεκνζίνπ  ή  ηδησηηθνχ  παξαιήπηε.  Όπνπ θξηζεί  απαξαίηεην  γηα  ηε  
δηαζθάιηζε  ηθαλνπνηεηηθνχ επηπέδνπ  αληαγσληζκνχ,  νη  αλαζέηνπζεο  αξρέο  κπνξνχλ  λα  νξίδνπλ  φηη  
ζα  ιακβάλνληαη  ππφςε ζηνηρεία  ζρεηηθψλ  αγαζψλ  ή  ππεξεζηψλ  πνπ  παξαδφζεθαλ  ή  
εθηειέζζεθαλ  πξηλ  απφ  ηελ  ηειεπηαία  ηξηεηία. 
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β) αλαθνξά  ηνπ  ηερληθνχ  πξνζσπηθνχ  ή  ησλ  ηερληθψλ  ππεξεζηψλ, είηε  αλήθνπλ  απεπζείαο  
ζηελ  επηρείξεζε  ηνπ  νηθνλνκηθνχ  θνξέα  είηε  φρη,  ηδίσο  ησλ  ππεχζπλσλ  γηα  ηνλ  έιεγρν  ηεο  
πνηφηεηαο  θαη, φηαλ  πξφθεηηαη  γηα δεκφζηεο  ζπκβάζεηο  έξγσλ, εθείλσλ  πνπ  ζα  έρεη  ζηε  δηάζεζε  
ηνπ  ν  εξγνιήπηεο  γηα  ηελ  εθηέιεζε  ηνπ  έξγνπ. 

γ) πεξηγξαθή  ηνπ  ηερληθνχ  εμνπιηζκνχ  θαη  ησλ  κέηξσλ  κειέηεο  θαη  έξεπλαο  ηεο  
επηρείξεζεο  ηνπ. 

δ) αλαθνξά  ηνπ  ηξφπνπ  δηαρείξηζεο  ηεο  αιπζίδαο  εθνδηαζκνχ  θαη  ησλ  ζπζηεκάησλ  
αλίρλεπζεο  πνπ  ζα  είλαη  ζε  ζέζε  λα  εθαξκφδεη  ν  νηθνλνκηθφο  θνξέαο  θαηά  ηεο  εθηέιεζε   ηεο  
ζχκβαζεο. 

ε) εάλ  ηα  πξντφληα  ή  ππεξεζίεο  πνπ  παξέρνληαη  είλαη  ζχλζεηα  ή, θαη‟ εμαίξεζε, πξέπεη  λα  
αληαπνθξίλνληαη ζε  θάπνηνλ  ηδηαίηεξν ζθνπφ, έιεγρνο  δηελεξγνχκελνο  απφ  ηνλ αλαζέηνληα  θνξέα ή, 
εμ  νλφκαηνο  ηεο, απφ  αξκφδην  επίζεκν  νξγαληζκφ  ηεο  ρψξαο  φπνπ  είλαη  εγθαηεζηεκέλνο  ν  
πξνκεζεπηήο  ή  ν  πάξνρνο  ππεξεζηψλ, κε  ηελ  επηθχιαμε  ηεο  ζπλαίλεζεο  ηνπ  νξγαληζκνχ  απηνχ. 
Ο  έιεγρνο  απηφο   αθνξά  ην  παξαγσγηθφ  δπλακηθφ  ηνπ  πξνκεζεπηή  ή  ηηο  ηερληθέο  ηθαλφηεηεο  ηνπ  
παξφρνπ ππεξεζηψλ  θαη,  φπνπ  θξηζεί  απαξαίηεην, ηα  κέζα  κειέηεο  θαη  έξεπλαο  πνπ  απηφο  
δηαζέηεη  θαζψο  θαη  θαη  ηα  κέηξα  πνπ  ιακβάλεη  γηα  ηνλ  έιεγρν  ηεο  πνηφηεηαο. 

ζη) αλαθνξά  ηίηισλ  ζπνπδψλ  θαη  επαγγεικαηηθψλ  πξνζφλησλ  ηνπ παξφρνπ  ππεξεζηψλ  ή  
ηνπ  εξγνιήπηε  ή  ησλ  δηεπζπληηθψλ  ζηειερψλ  ηεο  επηρείξεζεο, ππφ  ηελ  πξνυπφζεζε  φηη  δελ  
αμηνινγνχληαη  σο  θξηηήξην  αλάζεζεο. 

δ) αλαθνξά  ησλ  κέηξσλ   πεξηβαιινληηθήο  δηαρείξηζεο  πνπ  κπνξεί  λα  εθαξκφδεη  ν  
νηθνλνκηθφο  θνξέαο  θαηά  ηελ  εθηέιεζε  ηεο  ζχκβαζεο. 

ε)δήισζε  ζηελ  νπνία  αλαθέξνληαη  ην  κέζν  εηήζην  εξγαηνυπαιιειηθφ  δπλακηθφ  ηνπ  
παξφρνπ  ππεξεζηψλ  ή  ηνπ  εξγνιήπηε  θαη  ν  αξηζκφο  ησλ  ζηειερψλ  ηεο  επηρείξεζεο  ηνπ  θαηά  ηα  
ηειεπηαία  ηξία  ρξφληα. 

ζ) δήισζε  ζρεηηθά  κε  ηα  κεραλήκαηα, ηηο  εγθαηαζηάζεηο  θαη  ηνλ  ηερληθφ  εμνπιηζκφ  πνπ  
δηαζέηεη  ν  πάξνρνο  ππεξεζηψλ  ή  ν εξγνιήπηεο  γηα  ηελ  εθηέιεζε  ηεο  ζχκβαζεο . 

η) αλαθνξά  ηνπ  ηκήκαηνο  ηεο  ζχκβαζεο  ην  νπνίν  ν  νηθνλνκηθφο  θνξέαο  πξνηίζεηαη, 
ελδερνκέλσο, λα  αλαζέζεη  ζε  ηξίηνπο  ππφ  κνξθή  ππεξγνιαβίαο. 

ηα) φζνλ  αθνξά  ηα  πξντφληα  πνπ  παξέρνληαη: 
i)δείγκαηα, πεξηγξαθή  ή  θσηνγξαθίεο, ε  απζεληηθφηεηα  ησλ  νπνίσλ  πξέπεη  λα  κπνξεί  λα  

βεβαηψλεηαη  θαηφπηλ  αηηήζεσο  ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα. 
ii)πηζηνπνηεηηθά  εθδηδφκελα  απφ  επίζεκα  ηλζηηηνχηα  ή  επίζεκεο  ππεξεζίεο  ειέγρνπ  ηεο  

πνηφηεηαο,  αλαγλσξηζκέλσλ  ηθαλνηήησλ,  κε  ηα  νπνία  βεβαηψλεηαη  ε  θαηαιιειφηεηα  ησλ  αγαζψλ,  
επαιεζεπφκελε  κε  παξαπνκπέο  ζε  νξηζκέλεο   ηερληθέο  πξνδηαγξαθέο  ή  πξφηππα. 

 
 
22.Σ. ηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ (Γάλεηα εκπεηξία) 
Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο θαη ηα θξηηήξηα 

ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί, λα ζηεξίδεηαη ζηηο 
ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπ κε απηνχο. 

Ο αλαζέησλ θνξέαο ειέγρεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 23 ηεο παξνχζαο, εάλ νη 
θνξείο, ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ πξνηίζεηαη λα ζηεξηρζεί ν πξνζθέξσλ, πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 
επηινγήο θαη εάλ ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Όζνλ 
αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ 
νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α λ. 4412/2016 ή 
κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνχλ λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο 
άιισλ θνξέσλ κφλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο 
απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο. 

Όηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο θαη απηνί νη 
θνξείο είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη  γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
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ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε έλσζε κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο 
ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ (γηα ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο θαη ηα θξηηήξηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα).  

 
 
Άξζξν 23: Απνδεηθηηθά κέζα θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο 
 
23.1 Καηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ ην Σππνπνηεκέλν 

Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79  παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, ην νπνίν απνηειεί 
ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), σο πξνθαηαξθηηθή 
απόδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, 
επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 22 Α ηεο παξνχζαο, 
β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 Β-Δ 
ηεο παξνχζαο. 
 
Σν ΣΔΤΓ κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. 
ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ, φηαλ απηφ 
απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ ΣΔΤΓ, είλαη δπλαηή, κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε 
εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 22.Α.1 ηεο παξνχζαο, γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε 
ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ. 

Ωο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο, λνείηαη ν λφκηκνο 
εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά 
ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί 
ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο. 

ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Σππνπνηεκέλν 
Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο ( ΣΔΤΓ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη ζην Σππνπνηεκέλν Έληππν 
Τπεχζπλεο Γήισζεο ( ΣΔΤΓ) ηελ πξφζεζή ηνπ γηα αλάζεζε ππεξγνιαβίαο, ππνβάιιεη καδί κε ην δηθφ 
ηνπ ΣΔΤΓ θαη ην  ΣΔΤΓ ηνπ ππεξγνιάβνπ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ελφο ή 
πεξηζζφηεξσλ θνξέσλ ππνβάιιεη καδί κε ην δηθφ ηνπ ην δηθφ ηνπ ΣΔΤΓ θαη ην ΣΔΤΓ  θάζε θνξέα ζηηο 
ηθαλφηεηεο ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη. 

 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη κφλν ηελ ελφηεηα α ηνπ κέξνπο IV ηνπ ΣΔΤΓ 

ρσξίο λα ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελφηεηα ηνπ κέξνπο IV. Καηά ηελ 
ζπκπιήξσζε ηνπ ΣΔΤΓ ε παξνρή γεληθψλ πιεξνθνξηψλ (ΝΑΗ/ΟΥΗ) ζρεηηθά κε ηελ εθπιήξσζε ησλ 
θξηηεξίσλ είλαη επαξθήο. 

 
23. 2 . Γηθαηνινγεηηθά  (Απνδεηθηηθά κέζα) 
ε όηη αθνξά ηα απνδεηθηηθά κέζα ηνπ άξζξνπ 73 θαη ηνπ άξζξνπ 80, έρνπλ εθαξκνγή νη 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 (α) ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ.4605/2019. 
 
 
Σα απνδεηθηηθά κέζα γίλνληαη απνδεθηά θαηά ηνλ αθόινπζν ηξόπν:  
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α) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνύλ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73, ηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73 θαη ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016 
εθόζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο,  

β) ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνύλ ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016 
εθόζνλ είλαη ελ ηζρύ θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηνπο, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξόλνο 
ηζρύνο, λα έρνπλ εθδνζεί θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ πξνεγνύκελε πεξίπησζε,  
 

γ) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνύλ ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ λ. 4412/2016, ηα 
απνδεηθηηθά ηζρύνπζαο εθπξνζώπεζεο ζε πεξίπησζε λνκηθώλ πξνζώπσλ, θαη ηα πηζηνπνηεηηθά 
αξκόδηαο αξρήο ζρεηηθά κε ηελ νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρώλ ζε πεξίπησζε αλσλύκσλ εηαηξεηώλ, 
εθόζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο,  

δ) νη έλνξθεο βεβαηώζεηο, εθόζνλ έρνπλ ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή 
ηνπο θαη  

ε) νη ππεύζπλεο δειώζεηο, εθόζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξόζθιεζεο γηα 
ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ. 

 
Σα έγγξαθα ηνπ παξόληνο ππνβάιινληαη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 94). 

Δηδηθά ηα απνδεηθηηθά ηα νπνία απνηεινύλ ηδησηηθά έγγξαθα, κπνξεί λα γίλνληαη απνδεθηά θαη ζε απιή 
θσηνηππία, εθόζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία βεβαηώλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο. 

 
Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, φπσο νξίζηεθαλ ζηα άξζξα 

21 θαη 22 ηεο παξνχζαο, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.2 (α εσο δ) θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 4.2 (ε) ηεο παξνχζαο 

ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο 
άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22.Σ ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ 
ζηεξίδεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ, ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 22 Α ηεο 
παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε (άξζξνπ 22 Β – Δ). 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ 
ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ 
ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 1, 2, 2α θαη 4  ηνπ άξζξνπ 22 Α.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά 
ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο 
ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο 
- κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν 
επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ 
πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο 
(ΣΔΤΓ). 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ν αλαζέησλ θνξέαο 
πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα δηθαηνινγεηηθά απηά. 

 
23.3 Γηθαηνινγεηηθά κε ζπλδξνκήο ιόγσλ απνθιεηζκνύ ηνπ άξζξνπ 22 Α.   
 
Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο, θαηφπηλ ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο πξφζθιεζεο απφ ηνλ αλαζέηνληα 

θνξέα, ππνβάιιεη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 4.2 ηεο 
παξνχζαο: 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 22Α ν πξνζσξηλφο 
αλάδνρνο ππνβάιιεη  αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:  

(α) γηα ηελ παξάγξαθν Α.1 ηνπ άξζξνπ 22 ηεο παξνύζαο: απφζπαζκα ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ 
ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ 
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θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο 
θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο 
ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξφζσπα ησλ ηειεπηαίσλ  ηεζζάξσλ εδαθίσλ  ηεο 
παξαγξάθνπ Α.1 ηνπ άξζξνπ 22. 

(β) γηα ηελ παξάγξαθν Α.2 ηνπ άξζξνπ 22: πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα 
αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα) θαη ζηελ θαηαβνιή 
ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα) ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 
ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή ηελ ειιεληθή λνκνζεζία αληίζηνηρα.  

Γηα ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ή εθηεινχλ έξγα ζηελ Διιάδα ηα ζρεηηθά 
δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη είλαη  

- θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (αξκφδηα Γ.Ο.Τ) γηα 
ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη γηα ηηο θνηλνπξαμίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη γηα ηα δεκφζηα έξγα πνπ είλαη ζε 
εμέιημε. Οη αιινδαπνί πξνζθέξνληεο ζα ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ φηη δελ έρνπλ 
ππνρξέσζε θαηαβνιήο θφξσλ ζηελ Διιάδα. ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ηέηνηα ππνρξέσζε ζα 
ππνβάιινπλ ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ ηεο νηθείαο Γ.Ο.Τ. 

- αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην αζθαιηζηηθφ θνξέα. Ζ αζθαιηζηηθή 
ελεκεξφηεηα θαιχπηεη ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα α) σο 
θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, β) γηα έξγα πνπ 
εθηειεί κφλνο ηνπ ή ζε θνηλνπξαμία θαζψο θαη γ)  γηα ηα ζηειέρε ηνπ πνπ έρνπλ ππνρξέσζε αζθάιηζεο 
ζην ΔΣΑΑ – ΣΜΔΓΔ.   Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ απνδεηθηηθφ 
αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο) γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο κε ζρέζε 
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο (ΣΜΔΓΔ γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο – κέιε ηνπ ΣΔΔ, ΗΚΑ γηα ην ινηπφ πξνζσπηθφ 
Γελ απνηεινχλ απφδεημε ελεκεξφηεηαο ηεο πξνζθέξνπζαο εηαηξίαο, απνδεηθηηθά αζθαιηζηηθήο 
ελεκεξφηεηαο  ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζηειερψλνπλ ην πηπρίν ηεο εηαηξίαο σο εηαίξνη. Οη 
αιινδαπνί πξνζθέξνληεο (θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα), πνπ δελ ππνβάινπλ ηα άλσ απνδεηθηηθά, 
ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ φηη δελ απαζρνινχλ πξνζσπηθφ, γηα ην νπνίν ππάξρεη 
ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζε εκεδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο. Αλ απαζρνινχλ ηέηνην πξνζσπηθφ, 
πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 

(ββ) γηα ηελ παξάγξαθν Α.2Α ηνπ άξζξνπ 22: πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε 
Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε 
ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

 
Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιόγσ ρώξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθό ή όπνπ 

ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθό απηό δελ θαιύπηεη όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 1, ζηηο πεξηπηώζεηο α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 
ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθό κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη από έλνξθε 
βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρώξεο όπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, από ππεύζπλε 
δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελώπηνλ αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 
αξκόδηνπ επαγγεικαηηθνύ ή εκπνξηθνύ νξγαληζκνύ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο 
ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθόο θνξέαο. 

Οη αξκόδηεο δεκόζηεο αξρέο παξέρνπλ, όπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία 
αλαθέξεηαη όηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνύζαο παξ. ή όηη ηα έγγξαθα απηά 
δελ θαιύπηνπλ όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, ζηηο πεξηπηώζεηο α΄ θαη β΄ ηεο 
παξαγξάθνπ 2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016. Οη επίζεκεο 
δειώζεηο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ επηγξακκηθνύ απνζεηεξίνπ πηζηνπνηεηηθώλ (e-Certis) ηνπ 
άξζξνπ 81 ηνπ λ. 4412/2016. 

Μέρξη λα θαηαζηεί εθηθηή ε έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ λ. 4412/2016, απηό αληηθαζίζηαηαη από ππεύζπλε δήισζε ηνπ 
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νηθνλνκηθνύ θνξέα, ρσξίο λα απαηηείηαη επίζεκε δήισζε ηνπ ΔΠΔ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ 
πηζηνπνηεηηθνύ. 

 
(γ) γηα ηελ παξάγξαθν Α.4(β) ηνπ άξζξνπ 22: πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα 

δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο. Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ 
είλαη εγθαηαζηεκέλνη ή εθηεινχλ έξγα ζηελ Διιάδα ην πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, , 
πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο εθδίδεηαη 
απφ ην αξκφδην πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Σν πηζηνπνηεηηθφ  φηη ην λνκηθφ 
πξφζσπν δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη απφ ην νηθείν Πξσηνδηθείν ηεο 
έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ 
εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.Μ.Ζ.,  ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, σο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Δηδηθά ε 
κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο 
ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο, απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηεο Αλεμάξηεηεο 
Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ.  

(δ) Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη ηα ππφ ησλ πεξ. (α), (β), (ββ) θαη (γ) πηζηνπνηεηηθά ή 
φπνπ ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ππφ  1 θαη 2 θαη 4 (β) ηνπ άξζξνπ 22 
Α., ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή 
ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 
ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή 
εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο.  

ηελ πεξίπησζε απηή νη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία 
αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα πηζηνπνηεηηθά απηά 
δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ππφ 1 θαη 2 θαη 4 (β) ηνπ άξζξνπ 22 Α ηεο 
παξνχζαο. 

Αλ δηαπηζησζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν φηη, ζηελ ελ ιφγσ ρψξα εθδίδνληαη ηα ππφςε 
πηζηνπνηεηηθά, ε πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ απνξξίπηεηαη.  

(ε) Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ Α.4 ηνπ άξζξνπ 22, ππνβάιιεηαη ππεχζπλε 
δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ιφγνη απνθιεηζκνχ.  

Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ζ ηεο παξαγξάθνπ Α.4 ηνπ άξζξνπ 22, γηα ηηο εξγνιεπηηθέο 
επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.ΔΠ. ππνβάιινληαη πηζηνπνηεηηθά ρνξεγνχκελα απφ ηα 
αξκφδηα επηκειεηήξηα θαη θνξείο (ΣΔΔ, ΓΔΩΣΔΔ, ΔΔΣΔΜ) απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη φηη ηα πξφζσπα 
κε βεβαίσζε ηνπ Μ.Δ.Κ. πνπ ζηειερψλνπλ ηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε, δελ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ 
επαγγεικαηηθφ παξάπησκα. 

 
(ζη) Γηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. Α.5 ηνπ Άξζξνπ 22 
Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ Α.5 ηνπ άξζξνπ 22  

ππνβάιινληαη, εθφζνλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη αλψλπκε εηαηξία:  
Γηθαηνινγεηηθά νλνκαζηηθνπνίεζεο κεηνρώλ. [Δμαηξνχληαη ηεο ππνρξέσζεο απηήο νη 

εηαηξείεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη ππνβάιινπλ πεξί 
ηνχηνπ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο].  

- Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη 
κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο 

- Αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ 
θάζε κεηφρνπ (κεηνρνιφγην), φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο 
εηαηξείαο, ην πνιχ ηξηάληα εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο.  

Δηδηθφηεξα: 
α) Οη επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.ΔΠ., πξνζθνκίδνπλ κφλν ηελ αλαιπηηθή 

θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε κεηφρνπ 
(κεηνρνιφγην), φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, ην πνιχ 
ηξηάληα εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαζψο ε απαίηεζε γηα ηελ 
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ππνβνιή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο, θαιχπηεηαη 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 23.9 ηεο παξνχζαο. 

β) Οη αιινδαπέο αλώλπκεο εηαηξίεο, εθφζνλ έρνπλ θαηά ην δίθαην ηεο έδξαο ηνπο νλνκαζηηθέο 
κεηνρέο, πξνζθνκίδνπλ :  

αα) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη 
κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο.  

ββ) Αλαιπηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ, κε αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ηνπ θάζε κεηφρνπ, φπσο ηα ζηνηρεία 
απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο κε εκεξνκελία ην πνιχ 30 εξγάζηκεο εκέξεο 
πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο.  

γγ) Κάζε άιιν ζηνηρείν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε νλνκαζηηθνπνίεζε κέρξη θπζηθνχ 
πξνζψπνπ ησλ κεηνρψλ, πνπ έρεη ζπληειεζηεί ηηο ηειεπηαίεο 30 (ηξηάληα) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ 
ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο.      

γ) Οη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο, πνπ δελ έρνπλ θαηά ην δίθαην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρνπλ ηελ 
έδξα ηνπο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, ππνβάιινπλ :  

αα) Βεβαίσζε πεξί κε ππνρξέσζεο νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ απφ αξκφδηα αξρή, 
εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε, δηαθνξεηηθά πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ. 

ββ) Έγθπξε θαη ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε κεηφρσλ πνπ θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 1% ησλ κεηνρψλ.  
γγ) Αλ δελ ηεξείηαη ηέηνηα θαηάζηαζε, πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ (κε 1%), 

ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία Γεληθή πλέιεπζε, αλ νη κέηνρνη απηνί είλαη γλσζηνί ζηελ εηαηξεία.  
δδ) Αλ δελ πξνζθνκηζζεί θαηάζηαζε θαηά ηα αλσηέξσ, ε εηαηξεία αηηηνινγεί ηνπο ιφγνπο πνπ νη 

κέηνρνη απηνί δελ ηεο είλαη γλσζηνί. Ο αλαζέησλ θνξέαο δελ ππεηζέξρεηαη ζηελ θξίζε ηεο σο άλσ 
αηηηνινγίαο. Γχλαηαη σζηφζν λα απνδείμεη ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ηεο θαηάζηαζεο κεηφρσλ θαη κφλν 
ζηελ πεξίπησζε απηή ε εηαηξεία απνθιείεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία. 

Πεξαηηέξσ, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ππνβάιιεηαη ε ππεχζπλε δήισζε ηεο θνηλήο 
απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο 20977/23-8-2007 (Β‟ 1673) «Γηθαηνινγεηηθά γηα 
ηελ ηήξεζε ησλ κεηξώσλ ηνπ λ. 3310/2005 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3414/2005» . 

Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 22.Α.9. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
πξνζθέξνληνο φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ 
λ. 4412/2016. 

 
23.4. Γηθαηνινγεηηθά απόδεημεο θαηαιιειόηεηαο γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο ηνπ άξζξνπ 22.Β 
 
(α) Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, νη 

πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα ππνβάιινπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ 
ζηελ  Α2 ηάμε θαη άλσ, γηα έξγα θαηεγνξίαο ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ θαη Α1 ηάμε θαη άλσ γηα έξγα θαηεγνξίαο 
ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΑ.   

(β) Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη  ζε ινηπά θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
πξνζθνκίδνπλ ηηο δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. 

(γ) Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 
Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ 
αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 
ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ 
ζηελ πξνεγνχκελε  πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε 
ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,  πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ αληίζηνηρνπ 
επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν 
ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο 
φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο 
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ 
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ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη 
ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ άξζξνπ 21 ηεο παξνχζαο. 

 
23.5. Γηθαηνινγεηηθά Οηθνλνκηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο Δπάξθεηαο ηνπ άξζξνπ 22.Γ 
 
Ζ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απνδεηθλχεηαη:  
(α) γηα ηηο εγγεγξακκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ζην Μ.Δ.ΔΠ: 
 

 είηε απφ ηε βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π, ε νπνία απνηειεί ηεθκήξην ησλ πιεξνθνξηψλ 
πνπ πεξηέρεη  

 είηε, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 22.Γ δελ θαιχπηνληαη  απφ ηε βεβαίσζε 
εγγξαθήο, κε ηελ ππνβνιή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ πξνβιέπνληαη ζην Μέξνο 
Η ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ (Απνδεηθηηθά κέζα γηα ηα θξηηήξηα επηινγήο) ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 
4412/2016. 

ε θάζε πεξίπησζε,  ε βεβαίσζε εγγξαθήο κπνξεί λα ππνβάιιεηαη γηα ηελ απφδεημε κφλν 
νξηζκέλσλ απαηηήζεσλ νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηνπ άξζξνπ 22.Γ, ελψ γηα ηελ 
απφδεημε ησλ ινηπψλ απαηηήζεσλ κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνληαη  έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απνδεηθηηθά 
κέζα πνπ πξνβιέπνληαη ζην Μέξνο Η ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηνπ λ. 4412/2016 , αλάινγα κε ηελ ηηζέκελε 
ζην άξζξν 22.Γ απαίηεζε. 

Δηδηθά, γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηεο κε ππέξβαζεο ησλ αλψηαησλ επηηξεπηψλ νξίσλ 
αλεθηέιεζηνπ ππνινίπνπ εξγνιαβηθψλ ζπκβάζεσλ: 

 κε ηελ ππνβνιή ελεκεξφηεηαο πηπρίνπ ελ ηζρχεη ή 

 κε ηελ ππνβνιή ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, ζπλνδεπφκελεο απφ 
πίλαθα φισλ ησλ ππφ εθηέιεζε έξγσλ (είηε σο κεκνλνκέλνο αλάδνρνο έηηε ζην πιαίζην θνηλνπξαμίαο ή 
ππεξγνιαβίαο) θαη αλαθνξά γηα ην αλεθηέιεζην ππφινηπν αλά έξγν θαη ην ζπλνιηθφ αλεθηέιεζην, γηα ηηο 
εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δελ δηαζέηνπλ ελεκέξνηεηα πηπρίνπ θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο  

(β) Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιόγνπο ή 
δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά 
πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, 
κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο, εθδηδφκελν απφ ηελ 
αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, θαηά ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 83 λ. 4412/2016 θαη ζηελ παξάγξαθν 9 ηνπ παξφληνο άξζξνπ . 

(γ) Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο ή 
δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο θαηά ηα αλσηέξσ, ππνβάιινπλ σο 
δηθαηνινγεηηθά έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ πξνβιέπνληαη ζην Μέξνο Η ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηνπ λ. 4412/2016.  

 
23.6. Γηθαηνινγεηηθά Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλόηεηαο ηνπ άξζξνπ 22.Γ  
 
Ζ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απνδεηθλχεηαη:  
(α) γηα ηηο εγγεγξακκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ζην Μ.Δ.ΔΠ.   

 είηε απφ ηε βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π, ε νπνία απνηειεί ηεθκήξην ησλ πιεξνθνξηψλ 
πνπ πεξηέρεη  

 είηε, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 22.Γ δελ θαιχπηνληαη  απφ ηε βεβαίσζε 
εγγξαθήο, κε ηελ ππνβνιή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ πξνβιέπνληαη ζην Μέξνο 
ΗΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ (Απνδεηθηηθά κέζα γηα ηα θξηηήξηα επηινγήο) ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 
4412/2016  αλάινγα κε ηελ ηηζέκελε ζην άξζξν 22.Γ απαίηεζε. 

ε θάζε πεξίπησζε,  ε βεβαίσζε εγγξαθήο κπνξεί λα ππνβάιιεηαη γηα ηελ απφδεημε κφλν 
νξηζκέλσλ απαηηήζεσλ ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ άξζξνπ 22.Γ, ελψ γηα ηελ απφδεημε 
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ησλ ινηπψλ απαηηήζεσλ κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνληαη  έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην Μέξνο ΗΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηνπ λ. 4412/2016.  

(β) Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιόγνπο ή 
δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά 
πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 
4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν 
απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, 
θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 83 λ. 4412/2016 θαη ζηελ παξάγξαθν 9 ηνπ παξφληνο άξζξνπ . 

 
(γ) Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο 

ή δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο θαηά ηα αλσηέξσ, ππνβάιινπλ σο 
δηθαηνινγεηηθά έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ πξνβιέπνληαη ζην Μέξνο ΗΗ ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηνπ λ. 4412/2016.  

 
23.7. Γηθαηνινγεηηθά γηα πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο ηνπ άξζξνπ 22.Δ 
 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο, κε ISO 

9001 θαη ISO 14001, ζχκθσλα κε ην άξζξν 82 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
23.8. ρεηηθά κε ηνλ έιεγρν λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ: 
 
ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, ζηνλ θάθειν “Γηθαηνινγεηηθά 

Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ, ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε εμνπζία ππνγξαθήο ηνπ 
λνκίκνπ εθπξνζψπνπ. 

Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Α.Δ θαη Δ.Π.Δ : 
1. ΦΔΚ ζχζηαζεο, 
2. Αληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ κε ην ΦΔΚ ζην νπνίν έρνπλ δεκνζηεπηεί φιεο νη κέρξη 

ζήκεξα ηξνπνπνηήζεηο απηνχ ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ (εθφζνλ 
ππάξρεη) 

3. ΦΔΚ ζην νπνίν έρεη δεκνζηεπηεί ην πξαθηηθφ Γ εθπξνζψπεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, 
4. Πξαθηηθφ Γ. πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ζην νπνίν κπνξεί λα πεξηέρεηαη θαη 

εμνπζηνδφηεζε (εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ) γηα ππνγξαθή 
θαη ππνβνιή πξνζθνξάο ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνγξάθεη ν ίδηνο ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα 
ηελ πξνζθνξά θαη ηα ινηπά απαηηνχκελα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλν άηνκν,  

5. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ 
θαηαζηαηηθνχ / κε ιχζεο ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ ηξείο (3) κήλεο πξηλ απφ 
ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Ο.Δ, Δ.Δ , ΗΚΔ: 
1. Αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ, κε φια ηα κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηεηηθά, ή θσηναληίγξαθν 

επηθπξσκέλνπ, απφ δηθεγφξν, θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ, εθφζνλ ππάξρεη. 
2. Πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ. 
ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζήο ηνπο εθδίδνληαη 

κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην 
ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

 
23.9. Δπίζεκνη θαηάινγνη εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ 
 
(α) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο ή δηαζέηνπλ 

πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα 
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πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016, 
κπνξνχλ λα  ππνβάιινπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ 
αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο.  

ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή 
ησλ ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ 
ιφγσ θαηάινγν. 

Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο 
ή ην πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην 
θαηαιιειφηεηαο φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο 
θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη 
απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο 
ηνπο.  

(β) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μ.Δ.ΔΠ. εθφζνλ ππνβάιινπλ 
«Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ» ελ ηζρχ, απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ: 

- απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ηνπ άξζξνπ 23.3.(α) ηεο παξνχζαο γηα ηνλ Πξφεδξν θαη 
Γηεπζχλνληα χκβνπιν εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο.  Γηα ηα ινηπά κέιε ηνπ Γ. ηεο εηαηξείαο, ζα 
πξέπεη λα ππνβιεζεί απηνηειψο απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, θαζφζνλ ηα πξφζσπα απηά δελ 
θαιχπηνληαη απφ ηελ Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ.  

- θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ηνπ άξζξνπ 23.3.(β) ηεο παξνχζαο.  
- ηα πηζηνπνηεηηθά απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν θαη ην ΓΔΜΖ ηνπ άξζξνπ 23.3.(γ) ηεο 

παξνχζαο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη θαιχπηνληαη πιήξσο (φιεο νη πξνβιεπφκελεο 
πεξηπηψζεηο) απφ ηελ Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ. 

- ην πηζηνπνηεηηθφ απφ ην αξκφδην επηκειεηήξην φζνλ αθνξά ην ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ 
άξζξνπ 22. Α.4. (ζ). 

- ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο γηα ηελ νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ ηνπ άξζξνπ 
23.3. (ζη). 

- ηα  απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο  ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο.    
ε πεξίπησζε πνπ θάπνην απφ ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά έρεη ιήμεη, πξνζθνκίδεηαη ην 

ζρεηηθφ δηθαηνινγεηηθφ ελ ηζρχ. Δθφζνλ ζηελ Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ηα 
ζηειέρε ηνπ πηπρίνπ ηνπ πξνζθέξνληα είλαη αζθαιηζηηθψο ελήκεξα ζην ΔΣΑΑ - ΣΜΔΓΔ, ν 
πξνζθέξσλ πξνζθνκίδεη επηπιένλ ηεο Δλεκεξφηεηαο Πηπρίνπ, αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα γηα ηα 
ζηειέρε απηά.  

 
23.10. Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο ζηήξημεο ζε ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ 

(δάλεηαο εκπεηξίαο) ηνπ άξζξνπ 22.Σ 
  
ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 

θνξέσλ, ε απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, γίλεηαη κε ηελ ππνβνιή  
ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.  

 
Άξζξν 24 :  Πεξηερόκελν Φαθέινπ Πξνζθνξάο 
 
24.1 Ζ πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ πεξηιακβάλεη ηνπο αθφινπζνπο ειεθηξνληθνχο 

ππνθαθέινπο: 
(α)  ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» 
 (β)  ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» 
ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ: 
 
24.2 Ο ειεθηξνληθφο ππνθάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πξέπεη, επί πνηλή 
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απνθιεηζκνχ, λα πεξηέρεη ηα αθφινπζα: 
 - α) ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο ( ΣΔΤΓ ) 
-  β) ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο.  
- γ) Σερληθή Έθζεζε πνπ ζα πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ  (αληηζηήξημε, έξγα 

ΠΜ, ΖΛΜ έξγα) 
-..δ) Τπεχζπλε Γήισζε πνπ ζα γλσζηνπνηεί  ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ πξνζθέξνληνο γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο αληηζηήξημεο απφ νπιηζκέλνπο θξεαηνπαζζάινπο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ 
ΖΛΜ εμνπιηζκνχ, κε Τπεχζπλε Γήισζε απνδνρήο ηνπο. 

 
 
24.3 Ο ειεθηξνληθφο ππνθάθεινο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηέρεη ην ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλν αξρείν pdf, ην νπνίν παξάγεηαη απφ ην ππνζχζηεκα, αθνχ ζπκπιεξσζνχλ θαηαιιήισο 
νη ζρεηηθέο θφξκεο.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 

Άξζξν 25:  Τπεξγνιαβία 
 
25.1. Ο πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο 

πνπ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ 
πξνηείλεη. 

 
25.2. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ 4412/2016 απφ 

ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ. 
 
25.4 Ο αλαζέησλ θνξέαο: 
α) επαιεζεχεη ππνρξεσηηθά ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 22 Α ηεο 

παξνχζαο γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο θαη φηη δηαζέηνπλ ηα αληίζηνηρα πξνζφληα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 
πνπ αλαιακβάλνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 165 ηνπ λ. 4412/2016, κε ην Σππνπνηεκέλν Έληππν 
Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ). 

β) απαηηεί ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ ππεξγνιάβν, φηαλ 
απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ θαη φηη δελ θαιχπηεη ηα 
αληίζηνηρα πξνζφληα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πνπ αλαιακβάλεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 165 ηνπ λ. 
4412/2016. 

 
Άξζξν 26 :  Γηάθνξεο ξπζκίζεηο  
 
26.1 Ζ έγθξηζε θαηαζθεπήο ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ έξγνπ, απνθαζίζηεθε κε ηελ αξηζκφ 

139/2019 Απφθαζε ηνπ Γ ηεο ΓΔΤΑΖ. 
 
26.2  Ο Κχξηνο ηνπ Έξγνπ κπνξεί λα εγθαηαζηήζεη γηα ην έξγν απηφ Σερληθφ χκβνπιν.  Ο 

Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηεπθνιχλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σερληθνχ 
πκβνχινπ, πνπ πεγάδνπλ απφ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο Τπεξεζίαο κε απηφλ.  

 
ΖΡΑΚΛΔΗΟ 4/4/2019 

(Σόπνο – Ζκεξνκελία) 

 

   ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ  ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ & ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

 

 

Κ. ΜΠΑΥΛΗΣΕΑΝΑΚΖ 

ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥ. 

 

 

ΚΑΛ. ΣΕΑΒΛΑΚΖ 

ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥ. 

  

 

    Υ. ΠΑΠΑΜΑΣΘΑΗΑΚΖ  

     ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΖΥ. 
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